
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1977 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32  

 

 

Про припинення конкурсу  

на отримання ліцензії на мовлення  

з використанням вільних радіоканалів 

 

 

З урахуванням рішення від 19.08.2021 № 1149 «Про затвердження конкурсних 

умов на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів», 

Національна рада рішенням від 19.08.2021 № 1150 оголосила конкурс на отримання 

ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів. 

Оголошення про конкурс опубліковано 27.08.2021 у газеті «ГОЛОС 

УКРАЇНИ» № 162 (7662) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 

Національної ради www.nrada.gov.ua. 

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення 

з використанням частот, згідно з додатком до рішення, не було подано заяв. 

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений 

рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (зі змінами), зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589, Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити проведення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням вільних радіоканалів, згідно з додатком до рішення. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

припинення проведення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з 

використанням вільних радіоканалів, згідно з додатком до рішення. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 

 

http://www.nrada.gov.ua/


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради О. Черниша. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

25.11.2021 № 1977 

 

 

Стислі відомості про канали мовлення, територію розповсюдження програм та  

граничний обсяг мовлення 
 

№ 

з/

п 

Область 
Населений 

пункт 

Частота, 

МГц 

Потужність, 

кВт 

Граничний 

обсяг 

мовлення 

Територія розповсюдження 

програм 

Місце встановлення 

передавача 

1. Житомирська Коростишів 99,2 0,1 
24 години 

на добу 

м. Короcтишів та територія 

Коростишівської міської 

територіальної громади 

Житомирського району 

м. Коростишів, 

вул. Володимирська, 1 

2. 
Івано-

Франківська 
Раковець 88,2 0,05 

24 години 

на добу 

с. Раковець та територія 

Чернелицької селищної 

територіальної громади 

Коломийського району 

Коломийський р-н, 

с. Раковець  

(с. Семенівка), урочище 

Могилки, 1 

3. 
Івано-

Франківська 
Шевченкове 94,6 0,05 

24 години 

на добу 

с. Шевченкове та територія 

Галицької міської 

територіальної громади Івано-

Франківського району 

Івано-Франківський р-н,  

с. Шевченкове,  

вул. Шевченка, 40 

4. Тернопільська 
Бучач 

(Підзамочок) 
87,5 0,01 

24 години 

на добу 

с. Підзамочок та територія 

Бучацької міської 

територіальної громади 

Чортківського району 

Чортківський р-н,  

с. Підзамочок,  

вул. Тернопільська, 140, 

вишка КРРТ 

5. Тернопільська Ланівці 89,8 0,01 
24 години 

на добу 

м. Ланівці та територія 

Лановецької міської 

територіальної громади 

Кременецького району 

Кременецький р-н,  

м. Ланівці,  

вул. Незалежності, 20-а 



6. Тернопільська Постолівка 89,8 0,01 
24 години 

на добу 

с. Постолівка Чортківського 

району 

Чортківський р-н,  

с. Постолівка,  

вул. Загоринка, 1 

7. Харківська Красноград 100,8 0,1 
24 години 

на добу 

м. Красноград та території 

Красноградської міської, 

Наталинської сільської 

територіальних громад 

Красноградського району 

м. Красноград, 

вул. Коцюбинського, 1-а 

 
 

 

 

Начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю    /підпис/  Тамара МИРОНЕНКО 
 


